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1. Актуальність теми виконаної роботи та її зв’язок із 
галузевими науковими програмами.

Актуальність рецензованого дослідження обумовлюється сутнісними 
характеристиками тенденцій сучасного розвитку українського суспільства, а 
відтак, необхідністю формування нової стратегії виховання, розуміння 
людиною свого місця в суспільстві та власній життєдіяльності. Нові підходи 
до організації виховного процесу в умовах сучасного закладу освіти 
потребують переосмислення виховної концепції, оновлення змісту, 
визначення пріоритетів становлення особистості учня, створення
продуктивної виховної системи, спрямованої на формування її 
компетентностей і конкурентоздатності, яка вміє творчо розв’язувати 
проблеми, прагне змінити на краще своє життя і життя всієї країни.

На позитивну оцінку заслуговує здійснений дисертантом грунтовний 
історико-педагогічний аналіз виникнення, становлення та розвитку 
вітчизняних та зарубіжних виховних систем, сучасної педагогічної теорії і 
практики виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу, що 
розглядається у змісті дисертації як актуальна міждисциплінарна проблема, 
що досліджувалась в контексті різних наукових галузей. До причин, що 
визначають актуальність дослідження, варто також віднести загальну 
соціальну ситуацію, яка негативно впливає на виховання учнів, появу якісно 
нових вимог з боку суспільства до особистості, не чіткість і у той же час 
девальвацію системи традиційних цінностей. Останнє ґрунтовно 
підтверджено результатами здійсненого дисертаційного дослідження, зокрема 
зробленими висновками на основі систематизації й аналізу сучасного науково- 
методичного забезпечення проектування виховних систем у загальноосвітніх 
навчальних закладах, опублікованих дотичних до проблеми дослідження 
наукових праць, які ще раз акцентують увагу на тому, що на сьогодні відсутні 
системні наукові пошуки з розв’язання цієї актуальної психолого-педагогічної 
і соціально-педагогічної проблем.
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Дисертаційне дослідження виконане як складова науково-дослідної 
теми кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини “Формування ціннісних 
орієнтацій учнів в освітньо-виховному середовищі загальноосвітньої школи” 
(номер державної реєстрації 0116Ш00115) та відповідно до основних 
напрямів та завдань держбюджетної теми “Проектування сучасних виховних 
систем загальноосвітнього навчального закладу” (номер державної реєстрації 
0115Ш00196), що виконувалася на базі Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини (2015-2016 рр.).

2. Найбільш істотні наукові результати, що містяться в 
дисертації.

Актуалізація й аналіз філософсько-культурологічних, психолого- 
педагогічних і соціально-педагогічних підходів здійснених дисертантом, дало 
змогу обґрунтувати і розробити у логічній єдності теоретико-методичні засади 
проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти; визначити 
й схарактеризувати найбільш дієві потенційні можливості виховної системи 
щодо розвитку особистості учня, його творчого потенціал і ефективної 
самореалізації, формування міжособистісних стосунків та морально-етичних 
цінностей;

До найбільш істотних наукових результатів слід віднести:
-  розроблену авторську модель проектування виховної системи, що 

ґрунтується на аксіологічному, особистісно-розвивальному, системному, 
детерміністському, синергетичному, формаційному, парадигмальному 
підходах; містить мету, обґрунтування концепції виховної системи, 
розв’язання завдань учасниками системи (учні, педагоги, батьки); визначення 
критеріїв, показників результативності; передбачає можливість здійснювати 
коригувальний вплив, вибір варіантів щодо подальшого функціонування 
виховної системи;

-  визначення й характеристику організаційно-педагогічних умов 
ефективного проектування виховної системи: створення сприятливого 
виховного середовища для реалізації проекту виховної системи школи; 
врахування особливостей життєдіяльності школи, природного, предметного та 
соціокультурного середовища, регіональних, національних, демографічних 
ознак; розроблення комплексу індикаторів для діагностування ефективності 
проекту виховної системи закладу загальної середньої освіти; забезпечення 
підготовки керівників та педагогів до проектування виховної системи закладу 
загальної середньої освіти;

-  виокремлення і розкриття сутності чинників ефективності 
проектування виховних систем закладів освіти; критерії, показники та рівні 
готовності керівників та педагогів до ефективного проектування виховної 
системи закладу загальної середньої освіти;
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-  визначення сутність поняття «готовність педагога до проектування 
виховної системи», що трактується як інтегративна характеристика 
особистості, здатної розробляти проект власної майбутньої життєдіяльності і 
способів взаємодії з вчителями, інт ими учнями і батьками та реалізовувати 
його у конкретному закладі освіти.

-уточнення сутності ключових понять: “виховна система закладу 
загальної середньої освіти”, “виховне середовище виховної системи”, 
“проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти” й 
удосконалення науково-методичного забезпечення процесу формування 
готовності педагогічних працівників і керівників закладів загальної середньої 
освіти до проектування виховних систем.

3. Нові факти, одержані здобувачем.
Дисертаційна робота Гагаріна Миколи Івановича “Теорія і методика 

проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу”, за 
нашим висновком, є системним, логічно вибудованим і комплексним 
теоретико-методичним дослідженням. У якому завдяки аналізу вітчизняної і 
зарубіжної філософської, психологічної, педагогічної літератури, широкої 
виховної практики, здійснено грунтовну систематизацію фактичного 
матеріалу із значної кількості джерел нормативно-правового, наукового та 
навчально-методичного змісту. Це дало змогу дисертанту, на основі їх аналізу, 
досить компетентно і науково вивірено схарактеризувати провідні теоретичні 
підходи, напрями, концепції і сучасні технології проектування виховної 
системи в загальноосвітніх навчальних закладах. Цей висновок 
підтверджується досить значним переліком наукових джерел, а це 490 
найменувань, з них 20 -  іноземною мовою. Такий ґрунтовний за змістом і 
напрямами розкриття наукових проблем перелік посилань є підставою для 
висновку про ерудованість і наукову зрілість здобувана, а відтак, ґрунтовність 
теоретико-методичних засад та сформульованих ним висновків виконаного 
дослідження.

Новими фактами для теорії і методики виховання є визначені і 
схарактеризовані дисертантом основні етапи становлення і розвитку виховної 
системи (становлення, стабільного розвитку, остаточного формування, 
оновлення та перебудови чи її відмирання), їх особливості й системо
утворюючі чинники. У цьому контексті новими фактами є побудова алгоритму 
виховної системи, на першому етапі її становлення, а саме: формування нового 
педагогічного мислення, започаткування традицій, правил життєдіяльності, 
стилів спілкування суб’єктів виховної системи, побудова системних 
інтеграційних зв’язків між її елементами, забезпечило створення 
розвивального виховного середовища.

Новим науковими фактами є визначені й схарактеризовані дисертантом 
провідні елементи структури спроектованої виховної системи, розвитку 
колективу, органів самоуправління, визначення системоутворюючих видів
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спільної творчої діяльності і впорядкованої системної виховної діяльності та 
сформованої відповідальності в досягненні спільних успіхів усіх суб’єктів цієї 
виховної системи.

Також до нових фактів здобутих дисертантом, є всі підстави віднести, 
остаточну побудову виховної системи, за умови інтеграції навчально- 
пізнавальної та позаурочної виховної роботи педагогічного колективу 
загальноосвітнього навчального закладу, що функціонує на основі 
самоаналізу та педагогічній творчості з формування вільної, гуманної, 
творчої особистості.

Заслуговує на позитивну оцінку, як новий факт, обгрунтована і 
розроблена модель проектування виховної системи, її структурні компоненти, 
програма самоаналізу спроектованої виховної системи закладу загальної 
середньої освіти, що детермінує процеси її постійного оновлення та перебудови 
з урахуванням соціальної ситуації.

4. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у  дисертації.

Аналіз тексту дисертації і змісту автореферату Гагаріна Микола 
Івановича “Теорія і методика проектування виховної системи 
загальноосвітнього навчального закладу”, опублікованих ним у вітчизняних 
фахових і зарубіжних виданнях наукових статей дають підстави для висновку 
про наукову зрілість дисертанта, що дало йому змогу теоретично обгрунтувати 
і довести на практиці достовірність здобутих результатів.

Обґрунтованість наукових положень представлених дисертантом, 
коректне з наукової точки зору опрацювання експериментальних даних як на 
констатувальному, так і на формувальному етапах дослідження, виокремлених 
й схарактеризованих тенденцій і закономірностей побудови досліджуваного 
феномена, а також суттєва практична значущість результатів проведеної 
експериментальної роботи для розвитку теорії і методики виховання, зокрема 
упровадження у широку педагогічну практику методики проектування 
виховної системи. У сукупності зазначене вище дає підстави позитивно 
оцінити результати здійсненого дослідження.

Крім цього, як позитив, слід акцентувати увагу на комплексному 
застосуванні дисертантом загальнонаукових та спеціальних методів, як-то: 
теоретичних, емпіричних і статистичних. Таким чином, викладене вище дає 
підстави стверджувати, що наукові положення, висновки і результати 
дисертаційного дослідження Гагаріна Миколи Івановича з теми “Теорія і 
методика проектування виховної системи загальноосвітнього навчального 
закладу” достатньо обґрунтовані, експериментально перевірені й грунтовно 
аргументовані та логічно розкриті як у науковій новизні, так і у практичній 
значущості, висновках до розділів і загальних висновках дисертаційного 
дослідження.
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5. Значення для науки і практики отриманих автором результатів.
Дисертаційне дослідження Гагаріна Миколи Івановича “Теорія і 

методика проектування виховної системи загальноосвітнього навчального 
закладу” містить нові, раніше не досліджені і до сьогодні не захищені наукові 
положення, а досягнуті ним результати у сукупності розв’язують актуальне 
науково-методичне завдання, сутність якого полягала у здійсненні цілісного і 
системного аналізу теорії та практики проектування виховної системи 
загальноосвітнього навчального закладу. Необхідно відзначити як позитив, що 
дисертантом визначено й схарактеризовано сутнісні ознаки концептуальних 
положень філософії освіти, культурології, психології та педагогіки про 
проектування виховних систем різного типу (персоніфікованої виховної 
системи, виховної системи класу та, насамперед, виховної системи закладу 
загальної середньої освіти), що дало змогу реалізувати мету виховного 
процесу на сучасному етапі розвитку суспільства.

Окреме позитивне значення для сучасної педагогічної науки і виховної 
практики має уточнені дисертантом змістові характеристики понятійно- 
термінологічного апарату дослідження, у межах якого дано формулювання 
його провідних понять: “виховна система закладу загальної середньої освіти”, 
“виховне середовище виховної системи”, “проектування виховної системи 
закладу загальної середньої освіти”.

У контексті практичного значення здобутих результатів незаперечно 
актуальним є конкретизація й практична реалізація теоретичних і методичних 
основ проектування виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів, 
розроблення і упровадження в освітній процес закладів післядипломної 
педагогічної освіти методики діагностування та формування готовності 
педагогічних працівників і керівників ЗЗСО до проектування виховних 
систем; розробленні змісту дисциплін “Проектування сучасних виховних 
систем”, “Зарубіжна система вищої освіти”, “Системний підхід у вищій школі” 
для здобувачів освітнього ступеня “магістр” спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки; оновленні змісту дисциплін: “Педагогіка”, “Педагогіка та 
історія педагогіки”, “Історія педагогіки”, “Історія освітньо-виховних систем”, 
“Управління навчальною та виховною діяльністю”, “Теорія і методика 
виховання”, “Методика виховної роботи”, “Актуальні проблеми теорії 
виховання” для закладів вищої освіти.

6. Рекомендації щодо використання результатів і висновків 
дисертації.

Позитивно оцінюючи практичну значущість дослідження Гагаріна 
Миколи Івановича “Теорія і методика проектування виховної системи 
загальноосвітнього навчального закладу”, маємо акцентувати увагу на тому, 
що основні положення, теоретичні та практичні напрацювання, навчальні 
програми, висновки, окремі додатки, що знайшли своє підтвердження у 
дисертації, можуть бути використані під час організації освітньо-виховного
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процесу насамперед у закладах загальної середньої освіти, закладах 
позашкільної освіти, а також у професійній підготовці майбутніх учителів у 
системі вищої освіти, підвищенні фахового рівня педагогічних працівників і 
керівників закладів загальної середньої освіти в системі післядипломної 
педагогічної освіти, виховній роботі опорних шкіл територіальних об’єднань 
громадян, ресурсних центрах освітніх округів; у процесі розроблення 
навчально-методичних посібників, навчальних програм і методичних 
рекомендацій для різних рівнів закладів освіти.

7. Оцінка змісту дисертації, її завершеність загалом.
Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до них, 

загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Дослідження 
системно організоване: чітко окреслено його об’єкт, предмет і мету, 
сформульовано завдання, загальну гіпотезу дослідження, його концептуальні 
засади, що складаються з методологічного, теоретичного і практичного 
концептів. Ти самим, забезпечено відповідність завдань та висновків, що 
логічно характеризують зміст основного тексту дисертації.

У першому розділі — “Виховна система закладу загальної середньої освіти 
як об ’єкт наукового дослідження ” -  здійснено аналіз феномену “виховання”, 
сучасної виховної ситуації, проаналізовано сутність та ключові характеристики 
виховної системи, що належить до “відкритих” соціальних систем, з’ясовано 
особливості психолого-педагогічного діагностування виховної системи закладу 
загальної середньої освіти та обґрунтовано програму самоаналізу стану виховної 
системи.

На позитивну оцінку заслуговує характеристика понятійно- 
категоріальної парадигми дослідження, у межах якої вивчено етимологію і 
дано характеристику ключовим поняттям дослідження “виховна система 
закладу загальної середньої освіти”, “виховне середовище виховної системи”, 
“проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти”. Виховну 
систему закладу загальної середньої освіти визначено як комплекс 
взаємопов’язаних та взаємозумовлених основних компонентів (виховна мета, 
концепція, завдання, суб’єкти (учні, педагоги, батьки), виховне середовище 
(системоутворююча діяльність, спілкування, відносини, управління, 
самоуправління, взаємодія), що становить цілісну соціально-педагогічну 
структуру і забезпечує у процесі свого функціонування та розвитку 
становлення, реалізацію і самореалізацію особистості, її життєздійснення та 
розвиток.

На окрему позитивну оцінку заслуговує визначення й характеристика 
дисертантом основних етапів розвитку виховної системи (становлення, 
стабільного розвитку, остаточного формування, оновлення та перебудови чи її 
відмирання), їх особливості, системо-утворюючі чинники. На першому етапі -  
становлення системи виникають оригінальні ідеї у педагогів, формулюється 
мета виховної системи, визначаються цілі та орієнтири в організації виховного
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процесу. Розробляється теоретична концепція, моделюється структура 
виховної системи, встановлюються зв’язки між компонентами. Наступний 
етап -  стабільного розвитку виховної системи -  передбачає відпрацювання та 
закріплення досягнутого, створення структури системи, розвитку колективу, 
органів самоуправління; визначення системоутворюючих видів діяльності. 
Третій етап -  остаточне формування системи через шкільний колектив як 
об’єднання дітей та дорослих має спільну мету, діяльність, співпрацю. 
Посилюється увага колективу до кожної особистості. Відбувається 
інтеграція навчально-пізнавальної та позаурочної виховної діяльності. 
Актуальними є методи самовиховання та перевиховання, саморозвитку, 
самооцінки. Четвертий етап характеризується оновленням та перебудовою 
системи, що може здійснюватись революційним чи еволюційним шляхом.

У другому розділі -  “Розвиток особистості в умовах виховної системи 
закладу загальної середньої освіти” -  проаналізовано потенціал виховних 
систем закладів освіти щодо розвитку особистості в ретроспективному та 
сучасному вимірі; схарактеризовано методику педагогічного діагностування 
виховної системи закладу загальної середньої освіти. Здійснено історико- 
педагогічний аналіз становлення і розвитку вітчизняних та зарубіжних виховних 
систем, встановлено, що вони націлені на реалізацію вимог особистісно 
орієнтованої освіти та передбачають оптимальний розвиток і саморозвиток 
педагогів, керівників закладів та вихованців у процесі їхньої спільної творчої 
життєдіяльності.

Проведено аналіз сучасної виховної ситуації в закладах загальної 
середньої освіти та встановлено, що взаємодія виховної системи з 
середовищем у контексті використання її потенціалу відбувається на основі: 
диференціації середовища -  виокремлення компонентів середовища з метою 
діагностики, прогнозування виховних можливостей; інтеграції середовища -  
включення у виховний процес складових середовища, що відповідають меті та 
завданням виховної системи; генерування середовища -  природній шлях 
реалізації виховного потенціалу середовища, що передбачає об’єднання 
виховних можливостей середовища та виховної системи; педагогізації 
середовища -  вплив виховної системи на середовище з метою розкриття його 
виховного потенціалу, створення умов вдосконалення виховної системи та 
взаємодії її суб’єктів.

Обґрунтовано потенціал і критеріальні характеристики ефективності 
виховної системи закладу загальної середньої освіти щодо розвитку 
зростаючої особистості. Охарактеризовано виховне середовище як один з 
основних компонентів ефективності функціонування виховної системи 
закладу загальної середньої освіти, що уможливлює її (системи) 
функціонування та характеризується як цілісна соціально-педагогічна 
структура (системоутворююча діяльність, спілкування, відносини між 
учасниками виховної системи, управління, самоуправління, взаємодія). 
Доведено, що взаємодія виховної системи з середовищем у контексті
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використання його потенціалу, виховних можливостей відбувається на основі: 
диференціації середовища — виокремлення компонентів середовища з метою 
діагностики, прогнозування виховних можливостей; інтеграції середовища -  
включення у виховний процес складових середовища, що відповідають меті та 
завданням виховної системи; генерування середовища -  природний шлях 
реалізації виховного потенціалу середовища, що передбачає об’єднання 
виховних можливостей середовища та виховної системи; педагогізації 
середовища -  вплив виховної системи на середовище з метою розкриття його 
виховного потенціалу, забезпечення вдосконалення та взаємодії.

Також доведено, що чинниками ефективного функціонування виховних 
систем є: організація ефективного учнівського самоврядування, проектної 
діяльності, ефективної роботи з батьками; становлення професійної 
компетентності педагогів; організація управління розвитком виховної системи 
та ін.

У третьому розділі — “Теоретико-методичні засади проектування 
виховних систем закладів загальної середньої освіти” — проаналізовано 
еволюцію понять “проект”, “проектування”, “метод проектів”, розкрито 
сутність поняття “проектування виховної системи закладу освіти”; 
обґрунтовано теоретичні засади проектування виховної системи закладу 
загальної середньої освіти; розроблено модель та визначено організаційно- 
педагогічні умови проектування виховної системи ЗЗСО.

Теоретично обгрунтовано положення про те, що проектування виховних 
систем різного типу (персоніфікованої виховної системи, виховної системи 
класу та, насамперед, виховної системи закладу загальної середньої освіти) дає 
змогу реалізувати мету виховного процесу на сучасному етапі розвитку 
суспільства.

На позитивну оцінку заслуговує розроблена здобувачем модель 
проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти та 
охарактеризовано її структурні компоненти. Модель проектування виховної 
системи передбачає, насамперед, визначення мети, концепції та завдань 
проектування виховної системи автором (ініціативною групою) проекту. 
Діяльність учасників проекту (учні, педагоги, батьки) ґрунтується на 
аксіологічному, особистісно-розвивальному, системному, детерміністському, 
синергетичному, формаційному, парадигмальному підходах.

Визначено й розкрито: сутність послідовних етапів проектування 
виховної системи закладу загальної середньої освіти -  початковий, 
моделювання, реалізації проекту, корекційний, заключний; принципів 
проектування виховних систем закладів загальної середньої освіти -  
прогнозування, саморозвитку, мотиваційного забезпечення, суб’єктної 
позиції учасників, взаємодії учасників, технологічності, безперервності і 
циклічності.

Виокремлено й схарактеризовано організаційно-педагогічні умови 
проектування виховних систем закладів загальної середньої освіти: формування
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готовності керівників та педагогічних працівників ЗЗСО до проектування 
виховної системи; створення сприятливого виховного середовища для реалізації 
проекту виховної системи школи; врахування особливостей життєдіяльності, 
природного, предметного та соціокультурного середовища, регіональних, 
національних, демографічних ознак закладів загальної середньої освіти; 
розроблення комплексу індикаторів для діагностування ефективності проекту 
виховної системи закладу загальної середньої освіти.

У четвертому розділі — “Підготовка керівників та педагогічних 
працівників до проектування виховної системи закладу загальної середньої 
освіти”-  визначено критерії, показники та рівні готовності керівників та 
педагогічних працівників до проектування виховної системи ЗЗСО, 
обґрунтовано та апробовано діагностичний інструментарій, з’ясовано стан 
готовності до проектування виховної системи закладу освіти, здійснено 
підготовку керівників та педагогічних працівників до проектування виховної 
системи ЗЗСО, інтерпретовано результати експериментальної роботи. 
Визначено критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно- 
практичний), показники та рівні готовності керівників та педагогічних 
працівників до проектування виховної системи ЗЗСО (початковий; середній; 
достатній; високий).

Розроблено діагностичний інструментарій для визначення стану 
готовності керівників та педагогічних працівників до проектування виховної 
системи закладу загальної середньої освіти: опитувальник “Виховна система 
закладу загальної середньої освіти”, анкета “Виховне середовище виховної 
системи закладу загальної середньої освіти”, роздаткові картки із завданнями 
практичного спрямування, бесіди, спостереження за освітнім процесом, 
самооцінювання тощо. Розкрито методику створення і використання 
технологічну карту слухача, що містила паспорт проекту майбутньої 
виховної системи закладу загальної середньої освіти, в якому цілісно та 
грунтовно представлені головні параметри, що забезпечують успіх 
моделювання та проектування: теоретичний аналіз, встановлення 
діалектичних протиріч, цілепокладання, діагностика, логічна структура 
проекту, методичне забезпечення, рефлексія, корекція.

Заслуговує на позитивну оцінку здійснений дисертантом 
констатувальний і формувальний етапи дисертаційного дослідження та 
характеристика їх результатів. Підтвердженням цього висновку є те, що 
здобувачем для перевірки наявності або відсутності статистичних 
розбіжностей між параметричними значеннями готовності до проектування 
виховних систем ЗЗСО контрольної і експериментальних груп педагогів та 
керівників було сформульовано дві гіпотези: Но : різниця рівнів сформованості 
готовності до проектування виховних систем ЗЗСО несуттєва та Ні : різниця 
рівнів сформованості готовності до проектування виховних систем ЗЗСО 
достатньо значуща. А для перевірки достовірності результатів, отриманих у
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ході як констатувального, так і формувального етапів експерименту, 
дисертантом на достатньо якісному рівні було застосовано засоби 
математичної статистики, зокрема непараметричний критерій згоди Пірсона^2 
(хі квадрат), для кожної групи респондентів (педагогів і керівників).

Підтвердженням достовірності здобутих результатів і сформульованих 
висновків є те, що дисертантом дотримано всі вимоги цієї методики за рахунок 
великої вибірки учасників експерименту. Так, кількість педагогів загалом 
складала 673 особи, з них у контрольних групах (КГ) і 312 осіб, в 
експериментальних -  361. Відповідно позитивом є те, у вибірці керівників 
ЗЗСО було загалом 384 особи, з них у контрольних групах (КГ) -  196 осіб, в 
експериментальних -  188). Як засвідчив аналіз представлених результатів 
експериментальної роботи у дисертації та авторефераті всі інші вимоги щодо 
теоретичної частоти, вичерпності та кількості розрядів також були чітко 
дотримані.

Отже, можемо констатувати, що дисертаційна робота Гагаріна Миколи 
Івановича “Теорія і методика проектування виховної системи 
загальноосвітнього навчального закладу” за своїм змістом, стилем і логікою 
викладу, розкриттю основних положень, висновків, здобутих й опрацьованих 
методами математичної статистики експериментальних результатів є 
завершеним комплексним, самостійним дисертаційним дослідженням.

8. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації.
Загалом позитивно оцінюючи наукове і практичне значення здобутих 

дисертантом результатів, відзначимо окремі дискусійні положення та 
висловимо деякі зауваження й побажання до змісту роботи:

1. Позитивно оцінюючи здійснений здобувачем у першому розділі 
дисертації аналіз наукових джерел з проблеми дослідження, вважаємо за 
доцільне зауважити, що розділ перевантажений значною кількістю 
розглянутих й схарактеризованих наукових напрямів, теорій, концепцій, 
понять, а головне термінів, що утруднює цілісне сприйняття тексту.

2. У параграфі 2.1. «Історико-педагогічний аналіз становлення та 
розвитку вітчизняних і зарубіжних виховних систем» досить грунтовно 
розкрито генезу досліджуваної проблеми, однак варто було б детальніше 
проаналізувати вплив виховних систем на формування зростаючої особистості 
на кожному з етапів становлення суспільних відносин. Тобто розробити 
власну періодизацію становлення і розвитку досліджуваного феномена, 
характеризуючи у логічній єдності досвід створення виховних систем за 
кордоном і в межах сучасних українських земель в певних часових межах 
(періодах і етапах). Це дало б змогу систематизувати виявлені факти, чинники 
і закономірності та більш коректно здійснити історико-педагогічний аналіз.

3. У тексті дисертації здобувачем виокремлено деякі не достатньо 
обгрунтовані положення, а саме: “Початок XX ст. характеризується розвитком 
педагогіки радянського періоду!....”, а наступне речення: “...зокрема, ще у
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серпні 1903 р. земства Полтавської губернії виступили з клопотанням про 
відкриття Великосорочинської учительської семінарії....” (С.149). Тоді як на 
С. 151, автор декларує цю ж думку з інших позицій: “Початок XX століття 
характеризується як період становлення національної школи".

4. Дисертація є комплексним дослідженням актуальної психолого- 
педагогічної проблеми обгрунтування й розроблення теоретико-методичних 
засад проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти, 
результати вирішення якої складають сучасну як теоретичну, так і прикладну 
основу упровадження розробленої моделі цієї системи (с. 322 дисертації і с. 22 
автореферату), однак на нашу думку, у змісті дисертації здобувач недостатньо 
схарактеризував виховний вплив сім’ї та її взаємодію з вчителями і 
керівниками закладів освіти у її розв’язанні досліджуваної проблеми.

5. На с. 27 автореферату представлено діагностичний інструментарій для 
визначення стану готовності керівників та педагогічних працівників до 
проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти 
(опитувальник «Виховна система закладу загальної середньої освіти», анкета 
«Виховне середовище виховної системи закладу загальної середньої освіти», 
роздаткові картки із завданнями практичного спрямування, бесіди, 
спостереження за освітнім процесом, самооцінювання тощо) варто було б 
здійснити більш детальну їх характеристику, а головне, актуалізувати їх 
значення у підготовці педагогів та керівників закладів освіти до проектування 
виховних систем.

6. У параграфі 4.1. “Стан формування готовності керівників та 
педагогічних працівників до проектування виховної системи закладу загальної 
середньої освіти” (на С. 340 -  341) обґрунтовано поділ учасників експерименту 
на дві контрольні та експериментальні групи (керівники та педагогічні 
працівники закладів загальної середньої освіти), бажано було б надати більше 
уваги характеристиці особливостей процесу підготовки до проектування 
виховних систем саме респондентів експериментальних груп, відповідно 
розкрити методику використання різних типів завдань, анкет, технологій 
проектування виховних систем тощо.

6. Робота, на наш погляд, достатньо ілюстрована таблицями, схемами, та 
аналізом обробки статистичних даних, однак вважаємо, що окремі з них 
доцільно було б перенести у додатки, надавши більше уваги характеристиці 
виявлених чинників, закономірностей та напрямів реалізації формування 
досліджуваного феномену у навчально-виховному процесі загальноосвітніх 
навчальних закладів.

7. З огляду на практичну цінність дисертаційної роботи, слід висловити 
побажання щодо впровадження результатів дослідження у вигляді методичних 
рекомендацій для викладачів закладів вищої та вчителів загальної середньої 
освіти.



9. Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 
виданнях.

Заслуговує на позитивну оцінку повнота викладу результатів 
здійсненого дисертаційного дослідження у 41 публікації автора ( 5 - у  
співавторстві), з них: 3 монографії, 1 навчально-методичний посібник, 
23 статті відображають основні наукові результати ( 4 - у  зарубіжних 
періодичних виданнях), 8 -  апробаційного характеру, 5 — додатково 
відображають результати дисертації, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір.

10. Ідентичність змісту автореферату (анотації) й основних 
положень дисертації.

Структурна побудова дисертації, її зміст і висновки, що викладені в 
авторефераті та анотації, повністю відображають основні положення 
здійсненого дослідження і є ідентичними.

11. Висновок.
Аналіз дисертації та опублікованих праць дає підстави для висновку про 

те, що дослідження Гагаріна Миколи Івановича “Теорія і методика 
проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу”, є 
завершеною, самостійно виконаною науковою роботою, що має вагоме 
теоретичне і прикладне значення, заслуговує на позитивну оцінку, відповідає 
вимогам “Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 
звання старшого наукового співробітника” (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 24 липня 2013 р. за № 567) та іншим інструктивним вимогам 
Міністерства освіти і науки України щодо докторських дисертацій, а її автор -  
Гагарін Миколи Іванович заслуговує на присудження ступеня доктора 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 -  теорія і методикашиховання
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